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A Comissão Recursal do EDITAL Nº 06 / 2020 - PROEX/IFAL - EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO PARA SELEÇÃO DE                   
BOLSISTAS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS          
REMANESCENTES DO EDITAL Nº 68 / 2020 - REIT-PROEN, VISANDO ATENDER AOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E                 
CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO IFAL, ATRAVÉS DO BOLSA FORMAÇÃO, analisou os                
recursos impetrados conforme o item 5 do referido edital e a Pró-reitoria de Extensão do IFAL torna público o resultado desta                     
análise conforme quadro abaixo: 

 

CPF Situação Justificativa Nome Completo Bolsa 
Formação Curso 

***330554-** INDEFERIDO 

Conforme Edital, Anexo III, Quadro 1, existe um limite         
de pontuação máxima para o tempo de experiência        
profissional (20 pontos), assim como para todos os        
outros itens do referido quadro. Portanto, a pontuação        
do candidato está correta. 

MERIELI ARAUJO DO CARMO SILVA Professor 
Formador 

Produtor de 
Licores 

***062724-** DEFERIDO 
O sistema de seleção indevidamente deixou de incluir        
o nome do/a candidato/a na lista de classificados        
publicada no resultado preliminar 

AURIDETE MARIA DE OLIVEIRA 
CORREIA 

Professor 
Formador 

Produtor de 
Licores 

***601944** INDEFERIDO Ausência dos motivos e fundamentos da interposição HUGO NATHAN SOARES DINIZ Professor 
Mediador 

Programador de 
Dispositivos 
Móveis 

***586934** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       

ADRIANO LUCENA DE GÓIS Professor 
Formado 

Agente de 
Inclusão Digital 
em Centros 
Públicos de 

 



 

No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

Acesso à Internet 
, Montador de 
Equipamentos 
Eletroeletrônicos, 
e  Bobinador 
Eletricista. 

***435274** INDEFERIDO 

O candidato JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR       
(inscrição 0000002100) consta no resultado     
preliminar, na colocação de número 25, do curso de         
Agente de Projeto Sociais para professor mediador,       
campus Maceió. 

JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR Professor 
Mediador Projeto Sociais 

***849275** INDEFERIDO 

Conforme Edital, Anexo III, Quadro 1, existe um limite         
de pontuação máxima para o tempo de experiência        
profissional (20 pontos), assim como para todos os        
outros itens do referido quadro. Portanto, a pontuação        
do candidato está correta. 

CHARLES BRUNO MENDES 
BULHOES 

Professor 
Formado 

Assistente 
Administrativo  

***667.454** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

WILLIBY DA SILVA FERREIRA Professor 
Formado 

Operador de 
Processos 
Químicos 
Industriais; 
Agente de 
Inclusão Digital 
em Centros 
Públicos de 
Acesso à Internet; 
e Auxiliar de 
Biblioteca 



 

***531324** INDEFERIDO  Conforme Edital, Anexo III, Quadro 1, Mestrado - 15         
pontos, 13 semestres de experiência em docência       
presencial - 20 pontos (pontuação máxima) e 3        
semestres em docência à distância - 15 pontos,        
totalizando 50 pontos. Portanto, a pontuação do       
candidato está correta. 

MÁJORES DE OMENA TENÓRIO Professor 
Formador 

Bobinador 
eletricista e 
cadista 

***216651** INDEFERIDO 

Conforme Edital, Anexo III, Quadro 1, Mestrado - 15         
pontos, 4 cursos - 12 pontos, 2 anos de experiência          
profissional - 10 pontos, 8 semestres experiência em        
docência presencial - 20 pontos (pontuação máxima)       
e 4 semestres experiência em docência à distância -         
20 pontos, totalizando 77 pontos. Portanto, a       
pontuação do candidato está correta. 

HAMILTON MATOS CARDOSO 
JÚNIOR 

Professor 
Mediador 

Agente de 
Projetos Sociais  

***965167** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

IZABEL SILVA SOUZA D'AMBROSIO Professor 
Formador 

Instalador Predial 
de baixa Tensão. 
Montador de 
Equipamentos 
Eletroeletrônico e 
Eletricista de 
Sistemas de 
Energia 

***601944** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         

HUGO NATHAN SOARES DINIZ Professor 
Mediador 

Programador de 
Dispositivos 
Móveis 



 

será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

***942604** INDEFERIDO 

Conforme Edital, Anexo III, Quadro 1, Especialização       
- 10 pontos, 8 semestres de experiência em docência         
presencial - 20 pontos (pontuação máxima),      
totalizando 30 pontos. Portanto, a pontuação do       
candidato está correta. 

 

SILMARA SANTOS VIEIRA Professor 
Mediador 

Agente de 
endemias. 

***364773** INDEFERIDO 

Conforme Edital, Anexo III, Quadro 1, Doutorado - 25         
pontos, 5 cursos - 15 pontos, 1 ano de experiência          
profissional - 5 pontos, 3 semestres de experiência        
em docência presencial - 15 pontos, totalizando 60        
pontos. A experiência em docência foi computada,       
conforme o declarado. Portanto, a pontuação do       
candidato está correta. 

MARIA DE MORAIS LIMA Professor 
Formador 

Agente de 
alimentação 
escolar  

***178334** INDEFERIDO 
Conforme Edital Item 3.4. O Ifal não se responsabiliza         
por fatores de ordem técnica que impeçam o        
preenchimento e o envio do formulário eletrônico. 

ANA CHRISTIANE COSTA DE 
OLIVEIRA AMORIM 

Professor 
Formador 

Contador de 
história.  

***983474** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        

FLAVIA REGINA VIEIRA SILVA  Professor 
Mediador 

Gestor de Micro 
empresa 



 

momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

***156634** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

CARLA PATRÍCIA DA SILVA Professor 
Mediador 

Agente de 
Projetos Sociais  

***418127** INDEFERIDO 

A candidata RHIANE DE ASSIS SILVA (inscrição       
0000000429) consta no resultado preliminar, na      
colocação de número 11, do curso de Agente de         
Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem       
para professor formador, campus Piranhas; 

RHIANE DE ASSIS SILVA Professor 
Formador 

Agente de 
recepção e 
reservas em 
meios de 
hospedagem 

***867846** INDEFERIDO Ausência dos motivos e fundamentos da interposição MARIA LUÍSA DE JESUS 
RODOVALHO 

Professor 
Mediador 

Não informado no 
recurso 

***860032** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       

DOUGLAS OLIVEIRA VIEIRA Professor 
Formador 

Agente de 
alimentação 
escolar 



 

enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

***237724** INDEFERIDO 

A candidata realizou diversas inscrições. Conforme      
Edital Item 3.10.”Em caso de inscrição em mais de         
uma bolsa, será considerada a última inscrição       
efetivada pelo/a candidato/a.”  

SIMONE SOARES DA SILVA Professor 
Formador 

Não informado no 
recurso 

***182274** DEFERIDO 

O sistema de seleção indevidamente deixou de incluir        
o nome do/a candidato/a na lista de classificados        
publicada no resultado preliminar. 

FRANCO FERREIRA MAIA Professor 
Formador 

Assistente 
administrativo 

***739144** INDEFERIDO 
As informações que a candidata afirma que não        
existem no edital se encontram no Anexo III - Quadro          
1 e no Item 4.2.6 

MICHELLINE FERNANDES DE 
OLIVEIRA  

Professor 
Formador Artista circense 

***632904** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

MAURO WEINMANN CARNEIRO Professor 
Formador 

Operador de 
Processos 
Químicos 
Industriais / 
Sistemas de 
Informação 
Programador de 
Dispositivos 
Móveis / 
Sistemas de 
Informação 
Agente de 
Inclusão Digital 
em Centros 
Públicos de 
Acesso à Internet 



 

/ Sistemas de 
Informação 

***547424** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

CRISTIANE FRANCISCO DA SILVA Professor 
Mediador 

Gestor de Micro   
empresa 

***547424** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

CRISTIANE FRANCISCO DA SILVA Professor 
Formador 

Produtor de 
Licores 

***270654** INDEFERIDO 
Conforme Edital Item 3.4. O Ifal não se responsabiliza         
por fatores de ordem técnica que impeçam o        
preenchimento e o envio do formulário eletrônico 

MARIA IVONAIDE FÉLIX DUARTE DA 
SILVA  

Professor 
Formador Artista circense  

***454760** INDEFERIDO 
Conforme Edital Item 3.4. O Ifal não se responsabiliza         
por fatores de ordem técnica que impeçam o        
preenchimento e o envio do formulário eletrônico 

CLÁUDIA SIRLEI PAHL CORRÊA Professor 
Mediador 

Agente de 
recepção e 
reservas de 
hospedagem 



 

***546364** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

ANA CRISTINA NASCIMENTO 
CAVALCANTE VIEIRA 

Professor 
Formador 

Bobinador 
Eletricista e 
Montador de 
Equipamentos 
Eletroeletrônicos 

***698154** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

ROBSON MENDONÇA DE SOUZA Professor 
Mediador 

Assistente 
Administrativo 

***115124-** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  

TANIELLI ERICA DE OLIVEIRA 
TARGINO 

Professor 
Mediador 

Gestor de 
Microempresa 



 

Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

***036143** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

KYLVIA HELLEN CORDEIRO DA 
SILVA RIBEIRO 

Professor 
Formador Sommelier 

***962594** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       
enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

MARIA LUIZA SILVA SOUZA Professor 
Formador 

Agente de 
Inclusão Digital 
em Centros 
Públicos de 
Acesso à Internet 

***547054** INDEFERIDO 

Conforme disposto no edital Edital, no Item 4.1 “O         
processo de seleção/classificação compreenderá 2     
(duas) etapas, que consistirá na autodeclaração de       
pontuação pelo/a candidato/a conforme o Anexo III”.       
No Item 4.2.7 diz ainda que .”Em nenhuma hipótese         
será revista pontuação para além da declarada no        
momento da inscrição, mesmo que na documentação       

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
DA SILVA 

Professor 
Formador 

Agente de 
Projetos Sociais 



 

enviada (4.2.6) constem comprovantes que ensejem      
tal ação.”  
Portanto, apesar do candidato informar ter vários       
comprovantes e ou anexá-los no sistema, ele não os         
autodeclarou no momento da inscrição.  

 

 

 

Abel Coelho da Silva Neto 

Pró-reitor de Extensão 


